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חובה מדאורייתא לצאת מההגבלות!
בענין זה יש צורך להבהיר נקודה נוספת: ישנם הטוענים: הן אמת 
שצריך להיות ענין ההליכה ברגל, ואין להסתפק בד' אמות בלבד; 
אבל בהליכתם פעמיים בשנה ל"תהלוכה" – טוענים הם – יוצאים 

כבר ידי חובתם!. . .
"בדמיך  הו"ע  מתנאי'  )שאחד  מצרים  שיציאת   – לזה  והמענה 
חיי"( צריכה להיות בכל יום ויום, בכל שס"ה ימות השנה, וכפי 

שמצינו ש"משכו" בגימטריא שס"ה עם הכולל.
ויום,  יום  בכל  להיות  צריכה  יצי"מ  זכירת  גם הדין שמצות  וזהו 
שמצות  הזקן,  רבנו  שמחדש  כפי   – ורגע  רגע  בכל  מזו,  ויתירה 
יצי"מ "הוא מצות עשה שלא הזמן גרמא שמצותה ביום  זכירת 

ובלילה".
זכירת  בלבד שמצות  זו  – שלא  הוא  הזקן  רבנו  וחידושו של   .  .
הזמן  שאין  מצוה  שהיא  אלא  מדאורייתא,  היא  בלילה  יצי"מ 
גרמא. והיינו, שהמצוה עצמה היא מצוה תמידית, שמחוייבים בה 
מתנאי  שתנאי  אלא  המעל"ע(,  שעות  כ"ד  )כל  היום  כל  במשך 
בלילה(  א'  ופעם  ביום  א'  )פעם  ביום  פעמים  שב'  הוא  המצוה 
מחוייבים להזכיר יצי"מ בפירוש, והזכרה זו היא פעולה נמשכת 

על שאר כל היום.
וע"ד ברכת התורה, שאף שמברכין אותה פעם אחת ביום, הרי, אין 
הפירוש שחיוב ברכת התורה הוא רק על הרגע הראשון שלומד 
הרגעים  כל  אלא  מחוייב(,  אינו  הרגעים  בשאר  )ואילו  תורה 
שלומד בהם תורה מחוייבים בברכת התורה, ורק שתנאי המצוה 
הוא שהברכה בפועל היא פעם אחת ביום, והיא פעולה נמשכת 

על כל היום כולו.
אחת  שפעם  בכך  להסתפק  שאין   – לעניננו  בנוגע  מובן  ומזה 
מתנהגים ב"מסירות נפש" והולכים ל"תהלוכה", ובזה יוצאים ידי 
כ"ד  בכל   – גופא  יום  ובכל  ויום,  יום  בכל  אלא   .  . יצי"מ.  חובת 

שעות המעל"ע, צריכים לצאת מכל המצרים והגבלות.
ובנוגע לפועל: אלו שיכולים ללכת לעתים קרובות יותר – עליהם 
ללכת; אלו שיכולים לנסוע כמה פעמים בשנה מחוץ לעיר – צריכים 
 – בקביעות  ולדור שם  לעיר אחרת  לנסוע  שיכולים  אלו  לנסוע; 
אלו  לפרקים;  בכך שיסעו לשם  חובתם  ידי  לצאת  יכולים  אינם 
למדינה;  מחוץ  לנסוע  צריכים   – למדינה  מחוץ  לנסוע  שיכולים 
ידי  לצאת  יכולים  אינם   – רחוקה  למדינה  לנסוע  שיכולים  ואלו 

חובתם בנסיעה למדינה קרובה. 
 – התורה  מצות  זוהי  אלא  וכדומה,  "הידורים"  של  ענין  זה  ואין 
מכל  ממצרים",  יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  "חייב 
בשמים  "לא  הרי  כן,  מצוה  שהתורה  וכיון  וההגבלות.  המצרים 
נתינת  וכמו בשאר כל המצוות, שציווי התורה עצמו הוא  היא", 

כח לקיום המצוה.
וכאמור לעיל – אין זו מצוה שהזמן גרמא, אלא היא מצוה תמידית, 
ימי חייך",  יום צאתך מארץ מצרים כל  כמ"ש "למען תזכור את 
ועי"ז נעשה "להביא לימות המשיח", וכהפירוש המובא בספרים: 

"להביא" – שעבודה זו מביאה – "לימות המשיח".

)משיחת אחרון של פסח ה'תשכ"א(

חובה בכל הזדמנות!
המסדר  "ועד  חברי  נכנסו  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  ]ע"פ 

חזרת דא"ח" לחדרו הק', ואמר להם:[
תמסרו לכל התלמידים - להנמצאים כאן תמסרו בעל פה, ולאלה 
שנסעו תמסרו בכתב - שינצלו את ימי חג הפסח, הימים שלפני 
פסח והימים שלאחרי פסח, לחזרת חסידות בבתי כנסיות מענינא 
כנסת  בית  בכל   - וכיו"ב  סוף  ים  קריעת  מצרים,  יציאת  דיומא, 
לפי ענינו, כולל גם דברי התעוררות אודות יהדות, אודות משיח 
- כל אחד בהענינים שמסוגל אליהם, והעיקר - שיתעסקו בזה 

)"מ'זאל טאן"(.
אדרבה,  אלא  זו,  מעבודה  נפטרו  מכאן  שבנסעם  יחשבו  ולא 

העבודה שנעשתה כאן, צריך כאו"א לנצלה ולהביאה במקומו.
ברצוני לקבל דיווח מפורט מפעולתו של כאו"א - מתי והיכן דיבר 
ביום ראשון דפסח, ביום שני דפסח, בשבת חוה"מ פסח, בשביעי 
של פסח ובאחרון של פסח, בימים שלפני פסח ובימים שלאחרי 

פסח.
יודיעו  ואח"כ  יודיעו התלמידים התכנית שלהם,  כדאי שתחילה 

מה שעשו בפועל, ואתם תודיעו לי.
יכולים אתם למסור את הדברים בשמי, כדי שיהי' בזריזות יתירה. 

ויתן השי"ת שיהי' בהצלחה.
)י''א ניסן ה'תשי''ב(



מתורת רבותינו נשיאנו

העיקר זה עצם ההליכה!
דברי  לומר  שהלכו  שהתלמידים  צוה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
שדרים  לאנ"ש  צוה  )וכן  לחיים  יאמרו  כנסיות  בבתי  התעוררות 
וכששאלו אודות התלמידים שהלכו  בערי-השדה לומר לחיים(. 
להבתי כנסיות ומצד סיבות לא דיברו בהם, האם גם הם בכלל 

זה - השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
העיקר - שהלכו לבתי כנסיות, ובנוגע להדיבור - מעלה עליהם 
כי,  יתירה,  מעלה  בזה  שיש  אלא  עוד  ולא  דיברו.  כאילו  הכתוב 
דרשה"(,  אייגענע  )"א  שלהם  דרשה  ה"ז  בפועל,  כשמדברים 
משא"כ כש"מעלה עליהם הכתוב" כאילו דיברו, ה"ז דרשה של 
אמיתת  על  מעידה  עצמה  שהתורה  דרשה"(,  תורה  )"א  תורה 

הדבר!

הדרך לגאולה - תוקף דמסירות נפש!
בנוגע לגאולה העתידה נאמר "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
נפלאות", היינו, שגאולת מצרים היא "משל" על הגאולה העתידה.
המשל  פרטי  שכל  תורה,  של  "משל"  הוא  זה  ש"משל"  וכיון 
מכוונים להנמשל, מובן, שכל הענינים שהביאו ליציאת מצרים, 

יביאו גם להגאולה העתידה, כדלקמן.
מהענינים העיקריים שהביאו ליציאת מצרים הוא התוקף ומס"נ 
דבנ"י - כמודגש בקרבן פסח: בהציווי דקרבן פסח נאמר "בעשור 
עד  למשמרת  לכם  והי'  וגו'  שה  איש  להם  ויקחו  הזה  לחודש 

ארבעה עשר יום לחודש הזה ושחטו אותו וגו".
וליקח את השה ארבעה  וביארו חז"ל הטעם שהוצרכו להקדים 
וישאלו  שה,  לוקחים  שבנ"י  יראו  המצריים  כאשר  לפנ"ז:  ימים 
אותם לשם מה מחזיקים שה בבתיהם - לא יתפעלו בנ"י וישיבו: 

מחזיקים אנו את השה בביתנו כדי לשחטו ולהקריבו קרבן.
שלהם  זרה  העבודה  שהי'  לשה  עובדים  היו  המצריים  דהנה, 
)שלכן אמר משה לפרעה "הן נזבח גו' ולא יסקלונו"(, ואעפ"כ, 
צוה הקב"ה לבנ"י להחזיק את השה בבתיהם ד' ימים, ולהשיב 
להמצריים - במענה לשאלתם - שכוונתם לשחטו ולהקריבו לה'.
מהמצריים  להתפעל  שלא  בנ"י  של  והמס"נ  התוקף   - זה  וענין 
בנ"י  היו  במצרים  שבהיותם  רז"ל  כדברי  הגאולה,  את  הביא   -
ערומים מן המצוות, כמ"ש "ואת ערום וערי'", ועד ש"הללו עובדי 
דקרבן  המצוה  הקב"ה  להם  נתן  ולכן  ע"ז",  עובדי  והללו  ע"ז 
פסח, ובזכות המס"נ שהיתה להם בענין זה נגאלו ממצרים. וכיון 
ש"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", מובן, שגם הגאולה 
העתידה תבוא ע"י ההליכה בתוקף ומס"נ. ואם כל המצוות צריך 
לקיים בתוקף, כל שכן שמצות אהבת ישראל - יסוד כל התורה - 

צריך לקיימה בתוקף, מבלי להתפעל משום אדם.

לא להתפעל!
צריכים לדבר עם יהודי אודות תורה ומצוות, ואם הדברים אינם 
"בועט"  הלה  אם  ואפילו  הפעם,  עוד  לדבר  צריכים  פועלים, 
)"יענער בריקעט זיך"( - גם אז לא צריכים להתפעל, - ואדרבה: 
העובדה שהלה "בועט", מוכיחה שהדבר נוגע לו )"עס רירט אים 
עד  הפעם,  ועוד  הפעם  עוד  עמו  לדבר  צריכים  ובמילא,   - אן"( 

שיתקבלו אצלו הדברים.
צריכים ללכת עם תוקף. - צריכים אמנם לדבר בדברי נחת, כדי 
דארף  "מען  אדמו"ר:  מו"ח  כ"ק  )וכפתגם  הדברים  שיתקבלו 
את  לשני  לתלוש  צריך  ]לא  נאז"  דעם  אראפרייסן  ניט  יענעם 

האף[(, אבל - מתוך תוקף.
]ועד"ז כשהולכים לבית כנסת ולא נותנים לדבר - אין להתפעל 
ולהתייאש כו', כי אם, לחפש עצות ותחבולות שיתנו לדבר, בדרכי 
נועם ונחת, כמובן, אבל בכל התוקף, עד לתוקף דמסירת נפש[. 

וכשידברו בנחת ובתוקף - יצליחו.
וכל זמן שעדיין לא הצליח - עליו לדעת שהאשמה אינה בזולתו 
אלא בו. הזולת - טוב הוא, אלא שהדיבור שלו עם הזולת אינו 
הלב  אל  נכנסים  הדברים  אין  ולכן,  הלב,  מן  היוצאים  בדברים 
תהלים  קאפיטל  לומר  איפוא  הוא  צריך   - המאמר(.  )כהמשך 

שדבריו יהיו יוצאים מן הלב, ובמילא יהיו גם נכנסים אל הלב.
התוקף  שע"י  כשם  נפלאות:  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  וכימי 
דבנ"י שלא התפעלו מהמצריים - יצאו ממצרים, וגם לקחו עמהם 
כספם וזהבם של מצרים, והמצריים כולם טבעו בים, ו"לא נשאר 
לנינוה  נתגלגל   - פרעה   - שנשאר  האחד  וגם  אחד",  עד  בהם 
וסבל שם צרות, כך גם עתה - שכאשר ילכו מתוך תוקף ומס"נ, 
מבלי להתפעל משום אדם, יתבטלו כל המנגדים, ותבוא הגאולה 

העתידה במהרה בימינו.
)משיחת אחש"פ תשי"ב(

מה שלקח את לבי ביותר...
ת"ח חן על מכתבו מכ"ב ניסן המבשר טובות על שלומד ברבים 
הכ"מ,  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מאמרי  את 
שי',  והתמימים  לאנ"ש  פקודותיו  את  לפועל  להביא  ומשתדל 
הפצת  הוא  המיוחד  כרמנו  ונטירת  בכלל  תפקידם  את  למלא 

המעינות בפנים ובחוץ בפרט.
אשר  תכניתו  את  לפועל  בהובאה  ולהתאמץ  להתחזק  ונא  נא 
ומה  שונים,  כנס'  בבתי  דא"ח  יחזרו  שי'  והבחורים  האברכים 
שלקח את לבי ביותר היא ההשתדלות החזקה לקרב תלמידים 
מכל הישיבות ללימוד הדא"ח, ולהורות דרך ה' לילדי ישראל מכל 

החוגים בכל האופנים הנכונים והאפשריים.
)אג"ק חלק ג' עמ' רפג(

לזכות
 הוד כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א לרגל 
יום הבהיר י"א ניסן 
מהרה יגלה אכי"ר

לזכות
 ישבעם שיחי' הלל 
ולזכות משפחתו 

יה"ר שיתברכו בכל 
מילי דמיטב בגו"ר 

תכה"י

לזכות
עודד בן 

אידו שיחי' 
להצלחה בכל

לזכות
 שניאור עמוס בן שושנה שיחי', וזוגתו שפרה בת אילנה 
שתחי' ובתם החיילת בצ"ה חיה מושקא בת שפרה שתחי' 
לברכה והצלחה מופלגה בכל מתוך שמחה וטוב לבב ויזכו 

לקבלת פני משיח צדקנו בקרוב ממש!



נו נשיאנו מאוצר רבותי

על חזרת דא"ח

חלוקת מצה רק לחוזר דא"ח לשם שמים!
הרבי מלך המשיח שליט"א חילק פעם מצה לכל מי שהולך לבתי 
ניגש  חוצה,  המעיינות  את  להפיץ  חסידות,  דברי  לחזור  כנסיות 
א' הת' שהי' רב בבית כנסת מסוים ושם היה אומר דרשות וכו' 
ובודאי שדיבר דברי חסידות, הרבי אמר לו הרי משלמים לך על 

העבודה כרב בבית הכנסת?!
בגלל  לא  מי שהולך לשם שמים,  לכל  חילק מצה  היינו שהרבי 
התגלות  בשביל  אלא  הנאה,  טובת  איזה  מקבל  או  רב,  שהוא 
השכינה "ונגלה כבוד הוי'", בגאולה האמיתית והשלימה שמגיע 
טוב  שם  לבעל  המשיח  מלך  כדברי  חוצה  המעיינות  הפצת  ע"י 

הקדוש.
הת' הנ"ל ענה לרבי שהדרשה שהוא אומר שווה יותר ממה שהם 
משלמים לו, והרבי מלך המשיח ענה לו: זה הם צריכים להגיד לך 

ולא אתה... ולא נתן לו מצה.
מבצע  וכן  בישיבות  תניא  ושיעורי  והתהלוכה,  המבצעים  א"כ 
תפילין וכו' זה כדי לסייע ליהודי להתקרב לתומ"צ ורק זה בלבד 

ואזי מתקיים מאחז"ל: "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה".

)פנסאים חודש אדר, עלון מס' 21 עמ' 15(

כאשר מתבטלים למשלח אזי מצליחים!
קהילות  להקהיל  תמימים  שני  יצאו  תשע''ז,  פסח  של  בשביעי 
בבורו פארק. לאחר הליכה ממושכת, נכנסו לאחד מבתי הכנסת 

שעל הדרך, ופנו אל הרב על מנת לקבל את רשותו לדבר.
הרב, שהעניין לא מצא חן בעיניו, התחיל למנות בפניהם רשימה 
של ספרים שאדמו"רי פולין חיברו, ושאל אותם האם הם מכירים 
בצעקות:  בחמתו  הגיב  הרב  בשלילה,  ענו  כשהתמימים  אותם? 
לדבר?"  לכם  אתן  שאני  למה  אותם  מכירים  לא  אתם  "אם 
התמימים ניסו לשכנע אותו אולי בכל אופן ישנה את דעתו, אך 
מלבד  אחרת  ברירה  להם  נותרה  ולא  בתוהו  עלו  כל מאמציהם 

להמשיך לחפש בתי כנסת אחרים שם יצליחו במילוי שליחותם.

של  גדולה  קבוצה  ביחד  הלכו  מכן,  לאחר  ימים  כמה  בשבת, 
תמימים לאותו אזור )כמו בכל שבת, על מנת להתפצל לעשרות 

בתי כנסיות שנמצאים באזור( ביניהם גם התמימים המדוברים. 

כאשר עברו בחצר בית הכנסת הנ''ל, פנה התמים שלום דובער 
ל. לחברו ושיתף אותו בשיחה של הרבי, אותה למד לאחרונה בה 
נאמר: שכאשר הולכים למבצעים בשליחותו של הרבי אזי ממש 
כל "עצמותו" של הרבי הולכת איתם... ולכן, המשיך וטען, שאם 
רק יפנימו באמת שהרבי בעצמו ממש הולך איתם אין ספק שיתנו 

להם רשות לדבר בבית הכנסת.
התמימים השתדלו להתבונן ברצינות בדברים, ורק אז נכנסו שוב 
לבית הכנסת. הם ניגשו אל הרב, כאילו לא ארע דבר לפי כמה 
ימים, והסבירו לו שהגיעו בשליחות של הרבי למסור דבר תורה. 
הרב כאילו שכח כיצד גירש אותם בחרפת פנים.. הוא לא התייחס 
למה שארע, רק בשביל "לרדת מהעץ" בכבוד השיב להם שאם 
יאמרו לו מה ארע בתאריך של אותו יום )אצל אותו חוג חסידות(, 

ייתן להם את רשותו לדבר. 
התמים שלום דובער השיב שתיכף יענה על שאלתו, ובצד פנה 
נשאל את אחד המתפללים  בוא  הבעיה?  "מה  לו:  ואמר  לחברו 
עם  לרב  פנו  ומיד  ונענו  שאלו  הם  עשו,  כך  ואכן  כנסת".  בבית 

המידע וקיבלו את הסכמתו לחזור על השיחה של הרבי.
מופרך  נראה  היה  שמלכתחילה  למרות  התבטלה  ההתנגדות 
לחלוטין שכך יקרה. ומאז נוסף בית כנסת חדש לרשימה הקבועה 

של הקהלת קהילות לנחת רוח המשלח.
מסקנה: גם כשנראה שאין שום סיכוי בכלל, אם באמת נתבטל 

)ננסה עכ"פ – כמו בסיפור( אזי נצליח!!! 
)מפי בעל המעשה(

ה'מטה'  פעילות  במסגרת  בשבתו  שבת  מידי  כיום  לציין:  חשוב 
לבורו  קהילות  להקהיל  ואנ"ש  תמימים  כ-150  מ-770  יוצאים 
ואם  ועוד..  וילאמסבורג,  מנהטן,  בייסין,  מיל  פלאטבוש,  פארק, 
בקביעות  רב  כה  מרחק  ללכת  להתאמץ  מוכנים  הרבי  אצל 
ובמיוחד שזה גם על חשבון התוועדויות ותפילות עם המנין של 

הרבי אז בטח שכל אחד יכול ללכת בעיר שלו להקהיל קהילות.

ענין בגאולה ומשיח שאז ההקהלת  כמובן, מומלץ מאוד לחזור 
קהילות היא ממש "הדרך הישרה והמהירה'' להבאת הגאולה מיד 

ממש.

חסיד - מסור לפעולותיו של הרבי
אצלי הונח - אומר אבי - שהמקושר לרבי במדה הגדולה ביותר 
אחר  דבר  הוא  חסיד  חלש.  חסיד  הנו  עדיין  התקשרות,  של 
אינו  לגמרי. אחרי שהתעמקתי בדבר הסקתי, שענינו של חסיד 
גם  מסור  להיות  חסיד  על  אלא  בלבד,  הרבי  אל  ההתקשרות 

לפעולותיו של הרבי.
                              )ספר השיחות ט' ניסן ת"ש(

חבל שרק פעם אחת
וחבל  ברבים.  דא''ח  חוזרי  התמימים  רשימת  על  חן  תשואות 
שהחזרה היא פעם אחת בכמה שבתות, ובטח ניצלו ימי חג הפסח 

שהם בביתם שיחזרו בסביבה החדשה.
)אג''ק ח''ז עמ' רלד(
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ה'מטה' מקהילים קהילות 
ערים   70 ב-  שבת  בכל 

ברחבי העולם.

"בניסן עתידים להיגאל"
בני  של  ה'  עבודת  זכות  גורמים:  בשני  קשורה  הגאולה  ביאת 
ברוך  הקדוש  הבטחת  ומאידך  מחד,  הגלות,  זמן  במשך  ישראל 

הוא לשלוח לנו את משיחו לגאלנו.
החודש  אודות  על  החכמים  מחלוקת  פשר  את  להבין  ניתן  בזה 
כשם   - ניסן  זהו  כי  אומרים  יש  הגאולה.  לבוא  ביותר  הזכאי 
עתידין  ובניסן  נגאלו  "בניסן  בניסן:  היתה  ממצרים  שהגאולה 
לה  ראוי  העתידה  הגאולה  כי  ואומרים  החולקים  ויש  להיגאל". 

שתבוא בחודש תשרי.
בתורת החסידות מבואר, כי חודש ניסן מסמל את האור האלוקי 
המאיר "מלמעלה", מעצמו, ללא כל תלות בעבודת האדם, בדומה 
לעם  שהאירה  מצרים,  יציאת  בזמן  שהיתה  האלוקית  להארה 
ישראל על אף שהיו שקועים בטומאת מצרים. לעומת זאת, חודש 
תשרי, המתאפיין בעבודת התשובה ובקיום מצוות רבות, מסמל 
האור  לקבלת  וראוי  מוכשר  להיות  עבודת האדם שמטרתה  את 

האלוקי.
לכן, יש אומרים שהגאולה תבוא בתשרי, מכיון שלדעתם, מצבם 
הרוחני הנאות של בני ישראל הוא המכריע בתהליך הגאולה, ועל 
ישראל להתעורר בתשובה ולהוסיף בתורה ובמצוות על מנת שזו 

תגיע במהרה. 
אלא שההלכה נפסקה כדעה האחרת, האומרת כי "בניסן עתידין 
שיתגלה  האלוקי  באור  הוא  הגאולה  של  עיקרה  וכי  להיגאל" 
מזו  יותר  הרבה  נעלית  תהיה  הגילוי  עוצמת  כאשר  מלמעלה, 
התגלות  זו  תהיה  ישראל.  בני  של  התשובה  מעבודת  הנובעת 

אלוקית שלמעלה מהטבע לגמרי. 
)מעובד ע"פ לקו"ש חלק א' פרשת תזריע(

בכח סעודת משיח נזכה להיגאל מיד!
ועבודתינו(  )מעשינו  דתומ"צ  הענינים  שכל  זה  על  נוסף  והנה 
בענינים  מיוחדת  סגולה  יש  העתידה,  גאולה  ומביאים  מקרבים 
ומהם, אכילת סעודת משיח  יותר למשיח.  בגלוי  אלה השייכים 

באחרון של פסח ושתיית ד' כוסות בסעודה זו. 

דכמו שד' הכוסות שבלילות הראשונים דפסח הם כנגד ד' לשונות 
של גאולה )הגאולה דיציאת מצרים(, עד"ז הוא גם בד' הכוסות 

דסעודת משיח באחרון של פסח שהם שייכים לגאולה העתידה.
 ויש לומר הביאור בזה ע"פ הביאורים בהשייכות דגאולה העתידה 
לד' כוסות, לד' לשונות של הגאולה דלעת"ל, והגאולה העתידה 
הרי תהי' מארבע כנפות הארץ. ואולי יש להוסיף, דזה שבסעודת 
משיח הוא אותו מספר הכוסות שבלילות הראשונים דפסח הוא 
לרמז שבכח כ"א מישראל לבוא מיד מהגאולה דיציאת מצרים )ד' 
הכוסות דלילות הראשונים דפסח( לגאולה העתידה )ד' הכוסות 

דאחרון של פסח(, גאולה בפשטות למטה מעשרה טפחים. 
. . הרי בודאי ובודאי שבכח של מעשינו ועבודתינו, כולל אכילת 
את  להביא  פסח,  של  באחרון  כוסות  ד'  ושתיית  משיח  סעודת 

הגאולה מיד, כהרף עין ממש. 
)מאמר ד"ה והחרים תשמ"ט(

"הסתכל בשלושה דברים"
בא  אתה  ואין  דברים  בשלושה  "הסתכל  נאמר:  אבות"  ב"פרקי 
לידי עבירה", ובהמשך לכך מונה המשנה שלושה דברים. אולם, 

יש לפרש ולהסביר מאמר זה גם בצורה זו:
"הסתכל"; היינו, הבט והתבונן באופן מעמיק, עד שהדבר יתאמת 
אצלך כאילו ראית אותו. "בשלושה דברים" - היינו בבית המקדש 
השלישי הכולל בו שלושה: 1( המשכן. 2( בית המקדש הראשון. 

3( בית המקדש השני.
ואז - "ואין אתה בא לידי עבירה"; תיעקר ממך כל שייכות ורצון 
עבירה" - טפל לעבירה, אך יכול  אפילו למעשה שהוא רק "ידי 

לגרור את האדם לעבירה.
כלומר, ההתבוננות והמחשבה על כך שעומדים אנו כעת על סף 
הגאולה ותיכף נראה את בית המקדש השלישי, מרחיקה אותנו 

מכל שייכות לעבירה חס ושלום.

)מעובד ע"פ שיחת ש"פ ואתחנן תנש"א(

באדיבות הרב שניאור זלמן הרצל מתוך ספרו פניני גאולה


